
       

  

 
    

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 

   

       

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

 

       

 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 96753 02/12/2022 για την 44/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 08ης Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 
 
 

 

       

 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

1 
 

 

652/2022 
 

 

Λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη των 
συντελεστών του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού 
έτους 2023 

 

 

Λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη των 
συντελεστών του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού έτους 
2023 
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653/2022 
 

 

Καθορισμός  τελών και 
δικαιωμάτων του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου για το   οικονομικό 
έτος 2023 

 

 

Καθορισμός  τελών και 
δικαιωμάτων του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου για το   οικονομικό 
έτος 2023 
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654/2022 
 

 

Λήψη απόφασης για μείωση ή 
Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, 
για το  έτος 2023 και μετέπειτα, 
εφόσον δεν υπάρξει λόγος 
τροποποίησής  της,  σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
σε Στέγες Υποστηριζόμενης  
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
εδρεύουν στα όρια του Δήμου 
Αμαρουσίου 

 

 

Λήψη απόφασης για μείωση ή 
Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, για το   
 έτος 2023 και μετέπειτα, εφόσον 
δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής  
της,  σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες και σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που εδρεύουν στα  
 όρια του Δήμου Αμαρουσίου 

 

 

4 
 

 

655/2022 
 

 

«Έγκριση δαπανών πάγιας 
προκαταβολής, έκδοση 
τακτοποιητικών ενταλμάτων 
οικονομικού έτους 2022». 

 

 

«Έγκριση δαπανών πάγιας 
προκαταβολής, έκδοση 
τακτοποιητικών ενταλμάτων 
οικονομικού έτους 2022». 

 

 

  



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

5 
 

 

656/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και έγκριση ή μη 
κατακύρωσης αποτελέσματος 
της διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση, της υπηρεσίας  με 
τίτλο «Αμοιβή καλλιτεχνών  για 
την εκδήλωση αφής του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
Δήμου Αμαρουσίου». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών Συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας  
με τίτλο «Αμοιβή καλλιτεχνών  για 
την εκδήλωση αφής του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου Δήμου 
Αμαρουσίου». 
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657/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού 
– απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής». 

 

 

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εργασίες καθαρισμού – 
απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής». 
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658/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ». 

 

 

Έγκριση του πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και 
έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ». 
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659/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Εργασίες 
αποχιονισμού». 

 

 

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εργασίες αποχιονισμού». 
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660/2022 
 

 

Αποδοχή ή μη δωρεάς από την 
BAT HELLAS στο Δήμο 
Αμαρουσίου 

 

 

Αποδοχή δωρεάς από την BAT 
HELLAS στο Δήμο Αμαρουσίου 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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661/2022 
 

 

Eπιχορήγηση των τριών 
Συστημάτων Προσκόπων 
Αμαρουσίου και του 
Περιβαλλοντικού, Φιλοζωικού 
και Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αμαρουσίου 

 

 

Eπιχορήγηση των τριών 
Συστημάτων Προσκόπων 
Αμαρουσίου και του 
Περιβαλλοντικού, Φιλοζωικού και 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαρουσίου 
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662/2022 
 

 

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
294/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής 
κατόπιν λήξης του χρόνου 
ισχύος των προσφορών για το 
έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και συνέχιση 
της διαδικασίας με τους 
οικονομικούς φορείς που 
παρέτειναν την προσφορά 
τους.» 

 

 

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
294/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής κατόπιν λήξης του 
χρόνου ισχύος των προσφορών για 
το έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και συνέχιση της 
διαδικασίας με τους οικονομικούς 
φορείς που παρέτειναν την 
προσφορά τους.» 
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663/2022 
 

 

Έγκριση μελέτης  και όρων 
διακήρυξης για το έργο 
«Ανακατασκευή  και Συντήρηση 
οδών στο Δήμο Αμαρουσίου» 

 

 

Έγκριση μελέτης  και όρων 
διακήρυξης για το έργο 
«Ανακατασκευή  και Συντήρηση 
οδών στο Δήμο Αμαρουσίου» 
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664/2022 
 

 

Συγκρότηση Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου και ορισμός 
Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου αυτής 

 

 

Συγκρότηση Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής 
Οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
και ορισμός Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου αυτής 
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665/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΓΗΠΕΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 

 

Έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
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666/2022 
 

 

Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε 
τρίτο υπηρεσίας για τη 
μεταφόρτωση ογκωδών και 
πράσινων απορριμμάτων προς 
μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α. 

 

 

Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο 
υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση 
ογκωδών και πράσινων 
απορριμμάτων προς μεταφορά σε 
Χ.Υ.Τ.Α. 
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667/2022 
 

 

Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε 
τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)» 

 

 

Έγκριση της ανάθεσης σε τρίτο της 
υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)» 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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668/2022 
 

 

Έγκριση επιδικασθείσας 
δικαστικής δαπάνης του 
Δημοσίου δυνάμει της υπ’ 
αριθ.Α13879/2022 δικαστικής 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ.4316) 

 

 

Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής 
δαπάνης του Δημοσίου δυνάμει της 
υπ’ αριθ.Α13879/2022 δικαστικής 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(ΥΠΟΘΕΣΗ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Φ.4316) 
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669/2022 
 

 

Έγκριση επιδικασθείσας 
δικαστικής δαπάνης του 
Δημοσίου δυνάμει της υπ’ 
αριθ.11074/2022  δικαστικής 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Φ5240) 

 

 

Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής 
δαπάνης του Δημοσίου δυνάμει της 
υπ’ αριθ.11074/2022  δικαστικής 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(ΥΠΟΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
Φ5240) 
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670/2022 
 

 

Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. 
ΖΗΗ 4419 ιδιοκτησίας 
Αθανάσιου Γεωργούλα 
(ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Φ. 2564). 

 

 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς του Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. ΖΗΗ 4419 
ιδιοκτησίας Αθανάσιου Γεωργούλα 
(ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. 
2564). 
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671/2022 
 

 

Έγκριση ή μη καταβολής 
επιδικασθέντος ποσού, δυνάμει 
της υπ’ αριθ. 3613/2022 
απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Τμήμα 18ο) επί της με αριθμό 
καταχώρισης ΑΓ1240/2020 
αγωγής της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 
του Δήμου Αμαρουσίου 
(Φ.5372). 

 

 

Έγκριση  καταβολής 
επιδικασθέντος ποσού, δυνάμει της 
υπ’ αριθ. 3613/2022 απόφασης του 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (Τμήμα 18ο) επί της με 
αριθμό καταχώρισης ΑΓ1240/2020 
αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου 
Αμαρουσίου (Φ.5372). 

 

 

21 
 

 

672/2022 
 

 

Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ:   
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φ. 5590). 

 

 

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
(ΥΠΟΘΕΣΗ:   
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Φ. 5590). 
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673/2022 
 

 

‘’Διαγραφή της χρέωσης για 
παράταση εκταφής του θανόντα 
Π.Γ’’ 
(Υπόθεση: Π.Θ του Α με κ/κ 
εγγρ,127095) 

 

 

‘’Διαγραφή της χρέωσης για 
παράταση εκταφής του θανόντα 
Π.Γ’’ 
(Υπόθεση: Π.Θ του Α με κ/κ 
εγγρ,127095) 

 

 

 



   

 

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
08/12/2022 

 

 


